ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จแต่ละหลักสูตร
ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และนาศักยภาพของผูเ้ รียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อสมรรถนะ ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณา
1. พิจารณาผูเ้ รียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน
2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนาศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์
(๐.๕ คะแนน)
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกากับ
ติดตามผลลัพธ์จากผูเ้ รียน (๐.๕ คะแนน)
4. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นาสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. นาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรื อหลั กฐานการมี กระบวนการเตรียมความพร้ อมเพื่ อให้ผู้ เรี ยนเข้ าสู่ มาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน เช่น การปฐมนิเทศ แถลงหลักสูตร หรือการประเมินเชิงวิชาการ (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สมรรถนะทางร่างกาย หรือวิชาชีพเฉพาะ) เป็นต้น
2. เอกสารหรือหลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น Pre-Test เป็นต้น
3. เอกสารหรือหลัก ฐานผลการวิเ คราะห์ผู้เ รีย นรายบุคคล และการนาผลการวิเ คราะห์
ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบุไว้ในแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน หรือแผนการสอน เป็นต้น
4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
5. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการกากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน เช่น
นโยบาย แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ผลการดาเนินการ เป็นต้น
6. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินกระบวนการทั้ง 3 ประเด็น พร้อมรายงานผลการประเมิน
7. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการประเมินมาจัดทาแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. พิ จ ารณาผู้ เ รี ย นแรกเข้ า โดยมี ก ระบวนการเตรี ย มความพร้ อ ม เอกสารหมายเลข ๑
เอกสารและภาพถ่ายของ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน
บก.ฝรก.มีการบริหารจัดการผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าในวันแรก การเตรียมความพร้อมของ
ของการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม โดยการให้ ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมลงทะเบี ยน ผูเ้ รียน
กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มออนไลน์ ปฐมนิเทศ และชี้แจงรายละเอียด
ของหลักสูตร
ในช่ว งแรกของการฝึกอบรมจะมีการประเมินเชิงวิชาการ โดยให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทาแบบทดสอบก่อนเรียน และมีการประเมินสมรรถนะ
ทางร่างกาย โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนาศักยภาพของผู้เรียน เอกสารหมายเลข ๒
เอกสารและภาพถ่ายของ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
ฝ่ า ยบริ ก ารการฝึ ก อบรม (งานประกั น คุ ณ ภาพและงานวั ด และ การวิเคราะห์ผู้เรียน
ประเมินผล) ดาเนินการจัดทาแบบกรอกประวัติผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์
เพื่อให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลประวัติส่วนบุคคล เพื่อนาข้อมูลของผู้เรียนมาให้
ครู อาจารย์ใช้ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในการจั ด การเรี ย นการสอน ครู อาจารย์ มี ก ารให้ ผู้ เ รี ยนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
จากนัน้ มีการนาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน
3. จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้คาปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบ เอกสารหมายเลข ๓
เอกสารและภาพถ่ายของ
และกลไกในการกากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา
ที่ปรึกษา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของหน่วยศึกษาอบรมในสังกัด ตร.
มีความแตกต่างจากการศึกษาในทุกระดับ และเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการจัดการศึกษาทั่วไปที่จัดในสถานศึกษา
ปกติ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพเฉพาะทาง สอดคล้องกับความต้องการและภารกิจของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ภารกิจหลักของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง คือ ฝึกอบรม
งานเฉพาะทางให้กับ บุคลากรก่อนเข้า รับ ราชการตารวจ และข้า ราชการ
ตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในสานักงานตารวจแห่งชาติ อาทิ งาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร
งานควบคุ ม ฝู ง ชน งานรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและการรั ก ษาความ
ปลอดภัยในกิจการของตารวจ งานบริการประชาชน และงานการให้ความ
ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สินแก่ประชาชน
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หลักสูตรระยะยาวที่เป็นหลักสูตรหลักของกองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลาง คือ หลั กสู ตรนักเรีย นนายสิบตารวจ เป็นการฝึกอบรมแบบ
In-service training ผู้เรียนต้องอยู่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครอง การดาเนินชีวิต
ในช่วงการฝึกอบรมต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยมาก ขาดอิสระในการใช้ชีวิต
ตามความต้องการของตนเอง เพื่อให้ผู้เรีย นสามารถปรับ ตัวเข้า กับระบบ
การเรี ย นแบบใหม่ เพื่ อ นใหม่ สภาพแวดล้ อ มใหม่ จึ ง จั ด ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือแก่ผู้เรียนในหลายด้าน
อาทิ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นสั ง คม ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตลอดจน
ด้านอารมณ์ ซึ่งได้มีการวางแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ในการให้คาปรึกษา
อย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผลการดาเนินการในการเป็นที่ปรึกษา
๔. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นาสู่การ เอกสารหมายเลข ๔
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
บก.ฝรก.มีการประเมินการเตรียมความพร้อม การวิเคราะห์ผู้เรียน ประเมินการเตรียมความ
เป็ น รายบุ ค คลและการจั ด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และมี ก ารน าผล พร้อม/การวิเคราะห์ผู้เรียน/
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุง การด าเนินการในคราวต่อไป โดยสัดส่วน ระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา
จานวนอาจารย์ ที่ป รึ กษาเมื่อ เที ย บกับ จ านวนนัก เรี ย นแล้ว มีสั ดส่ วนน้อ ย
เกินไป
5. นาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนอย่างเป็น เอกสารหมายเลข ๕
เอกสารและภาพถ่ายการนา
รูปธรรม
มี ก ารน าผลการประเมิ น มาจั ด ท าแนวทางการพั ฒ นาในการ ผลการประเมินไปพัฒนา
ดาเนินการในคราวต่อไป เช่น สัดส่วนจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเทียบกับ ปรับปรุง
จานวนนักเรียนแล้วมีสัดส่วนน้อยเกินไป จึงเห็นควรให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษา
เพิ่ม โดยเพิ่มอาจารย์พิเศษที่สังกัดฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
และฝ่ายบริการการฝึกอบรมมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. บก.ฝรก.มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและสมรรถภาพทางร่างกาย และมีการนา
ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของ
ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
2. หลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ บก.ฝรก.ด าเนิ น การจั ด ขึ้ น นั้ น มี จ านวนมาก หลากหลาย และ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจเกือบทุกด้าน จึงเป็นประโยชน์สาหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในการพั ฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติง านของจน ซึ่งเป็นปัจจัย ที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติอย่างแท้จริง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
สัดส่วนจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเทียบกับจานวนนักเรียนแล้วมีสัดส่วนน้อยเกินไป จึงเห็น
ควรให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่ม โดยเพิ่มอาจารย์พิเศษที่สังกัดฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
และฝ่ายบริการการฝึกอบรมมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.อู๊ด

ไทรผ่องศรี

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

2. ร.ต.อ.สุชาติ

ทวีพงษ์

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มีการจัดทากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนให้เหมาะสมและครบถ้วน
ตามคุณลักษณะผูเ้ รียนที่พึงประสงค์
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กาหนด (๐.๕ คะแนน) และ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผูเ้ รียน (๐.๕ คะแนน)
2. ดาเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่กาหนดอย่างครบถ้วน
3. ทุก กิจ กรรมที่ดาเนิน การมีก ารประเมิน ความสาเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องกิจ กรรม
(๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
4. ประเมิ นความส าเร็จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ข องแผนกิ จกรรมพั ฒนาผู้ เ รีย น (๐.๕ คะแนน)
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน (๐.๕ คะแนน)
5. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)
6. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตารวจ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
2. เอกสารหรือหลักฐานการดาเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
3. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น
โครงการพัฒนาผูเ้ รียน เป็นต้น
4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดทาแผนพัฒนากิจกรรมผู้เรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร และ
ประเมินผลลัพธ์กิจกรรมในภาพรวม
5. โครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่ส ร้า งคุณประโยชน์ใ ห้กับ หน่ว ยศึกษาอบรม เช่ น การเป็นวิท ยากร การสนับ สนุนสถานที่ใ ห้เ ป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
6. ผลงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตารวจ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ
ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล และหลักฐานการได้รับรางวัล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ
โล่รางวัล เหรียญรางวัล เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กาหนด เอกสารหมายเลข ๑
(๐.๕ คะแนน) และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 โดยกิ จ กรรม แผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
บก.ฝรก.มีแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ควำมรู้
ทักษะจำกกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ของผู้เรียนมำปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำ
ตนเองเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีปัญญำในกำรใช้ทักษะชีวิต กำร
คิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม
มีควำมสุขในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยแผนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ บก.ฝรก. มีกิจกรรมและ
โครงกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น เช่น โครงกำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงกำรสืบสำนประเพณีไทย ซึ่งโครงกำรกิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
ดังกล่ำว ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในกำรคิดกิจกรรมและดำเนินกำรตำมควำมสมัครใจ
ของตนเอง
2.ดาเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนด
อย่างครบถ้วน
มีการดาเนินการต่างๆ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่กาหนดไว้
ครบถ้วนทุกกิจกรรม
3.ทุก กิจ ก ร ร ม ที ่ด า เ นิน ก า ร มีก า ร ป ร ะ เ มิน ค ว า ม ส า เ ร็จ ต า ม
วัต ถุป ระสงค์ข องกิจ กรรม (๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดาเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย นมีการ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนาผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการดาเนินการในคราวต่อไป
4.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
บก.ฝรก.มีการประเมินผลแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เ รีย นและมีการนา
ผลารประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม
ในคราวต่อไป
5. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
กิจกรรมต่างๆ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)
บก.ฝรก.มีศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ บก.ฝรก.ในหลายด้าน
เช่น การเป็นวิทยากรสอนศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรต่างๆ การให้การสนับสนุน
ด้านกายภาพ วัสดุครุภัณฑ์ และอื่นๆ
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เอกสารหมายเลข ๒
ภาพถ่ายและรายละเอียด
โครงการต่างๆ ตามแผน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เอกสารหมายเลข ๓
แบบประเมินและเอกสาร
การสรุปผลการประเมิน
ของกิจกรรม

เอกสารหมายเลข ๔
แบบประเมินและเอกสาร
การสรุปผลการประเมิน
แผน

เอกสารหมายเลข ๕
ภาพถ่ายและเอกสาร
รายละเอียดของการ
มีสว่ นร่วมของศิษย์เก่า
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

6. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ
ตารวจ (๐.๕ คะแนน)
ศิษย์เก่าของ บก.ฝรก.ได้รับรางวัลระดับชาติ/ตร. สร้างชื่อเสียงด้าน
ภารกิจหน้าที่ของตารวจ เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ มอบโล่และประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ข้ า ราชการต ารวจที่ ท าหน้ า ที่ ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ดี เ ด่ น ให้ แ ก่
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ ห่อเล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 142 ของ บก.ฝรก.

เอกสารหมายเลข ๖
เอกสารและภาพถ่ายของ
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัล

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
และความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
๒. บก.ฝรก.ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านวิชาการ และให้การสนับสนุนในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่เี กี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร ศรีทองสุข

1. จ.ส.ต.หญิง รพีพร เพียรพนัสสัก

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : prakanpolice@gmail.com

E-mail : prakanpolice@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อ ให้ท ราบระดับ ความพึง พอใจของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่วยงานต้นสัง กัดและผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง
ด้ว ยการส ารวจความพึ ง พอใจผู้ บัง คั บ บั ญ ชาหน่ วยงานต้ นสั ง กัด และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ มี ต่อ ผู้ส าเร็ จ
การศึกษาอบรมที่ปฏิบัติง านในหน่ว ยงานนั้นๆ ตั้งแต่ 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินของผูบ้ ังคับบัญชาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความสามารถพืน้ ฐานที่ส่งผลต่อการทางาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)
๒. แบบประเมิ น ต้ อ งได้ รั บ กลั บ คื น มาไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 หรื อ ตามตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง
ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า งของเครจซี่และมอร์แ กนหรือของทาโร ยามาเน่
ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่ มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
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๒.๒ แบบประเมิน ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อ งได้รับ กลับ คืน มาไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 หรือ
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร
ไม่มีใ นตารางให้ใ ช้สูต รของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา หรือผูร้ ับบริการ สามารถนามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
๓. วิเ คราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความพึง พอใจของแต่ละกลุ่ม
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
(๐.๕ คะแนน)
๔. นาผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ขอ้ เสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๕. นาข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบประเมิ นและผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกชุ ด
ที่ได้รับกลับคืนมา
2. รายงานผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามแบบประเมิ น ทั้ ง ชุ ด พร้ อ มสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ
3. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการวิเคราะห์ตามข้อ 2 ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผูท้ ีเ่ กี่ยวข้องเสนอผูบ้ ังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. เอกสารหรือหลักฐานการนาข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่เี กี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง
๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้ านความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการตามลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ
(๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๐.๓๔
คะแนน)
บก.ฝรก.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ังคับบัญชาหน่วยงานต้น

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑
แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูบ้ ังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องส่งไปหน่วยต้น
สังกัดของผูส้ าเร็จ การ
ฝึกอบรม

สังกัดและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา ซึ่งมีความ
ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน (เอกสารหมายเลข ๑) คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพืน้ ฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโรยามาเน่ ในกรณีท่ี
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมิ นของผู้ บั งคั บ บั ญชาหน่ วยงานต้ นสั งกั ด ต้ อ งได้ รั บ
กลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่
มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ แบบประเมินของผู้ท่เี กี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทา
โร ยามาเน่ ในกรณีท่ขี นาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตร
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ท่เี กี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน

เอกสารหมายเลข ๒

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)

หนังสือรายละเอียดการ

พึง ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
พอใจของผู้บังคับ บัญ ชาหน่วยงานต้นสัง กัดและผู้เ กี่ย วข้องของผู้สาเร็จการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖3
ในปีงบประมาณ 25๖3 บก.ฝรก. ดาเนินการติดตามความ

เอกสารหมายเลข ๓

ฝึกอบรม 3 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้

1) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. รายละเอียดหนังสือ
2562 ฝึ ก อบรมระหว่ า งวั น ที่ 1 ก.พ.62 – 31 ก.ค.62 ระยะเวลาการ ส่งแบบสอบถามไปยังต้น
สังกัดของผูส้ าเร็จการ

ฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน มีผู้สาเร็จการฝึกอบรมจานวน 357 คน

2) หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวนยศ ด.ต. ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึง เอกสารหมายเลข ๔
ร.ต.อ. (กดต.)(อก.) ฝึกอบรมระหว่ างวันที่ 11 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63 แบบสอบถามตอบกลับ
จากต้นสังกัดของผูส้ าเร็จ
ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒ สัปดาห์ มีผู้สาเร็จการฝึกอบรมจานวน 176 คน
ยศ

การศึกษาอบรม

3) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53
ปีข้ึนไป เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. (กดต.)(สส.) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63 ระยะเวลา
การฝึกอบรม ๑๒ สัปดาห์ มีผสู้ าเร็จการฝึกอบรมจานวน 96 คน
4) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจและบุคคลที่บรรจุ หรือ
โอนมาเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กอป.) ฝึกอบรมระหว่างวันที่

3

ก.พ. – 18 มี.ค.63 และระหว่างวันที่ 7 – 29 ก.ค.63 ระยะเวลาการฝึกอบรม
๑๒ สัปดาห์ มีผู้สาเร็จการฝึกอบรม จานวน 156 คน

(อยู่ระหว่าง

ดาเนินการ)
5) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๑๐5 ฝึกอบรมระหว่างวันที่
3 ก.พ.63 – 22 พ.ค.63 และระหว่างวันที่ 8 ก.ค. – 25 ต.ค.62 ระยะเวลา
การฝึกอบรม ๑๖ สัปดาห์ มีผู้สาเร็จการฝึกอบรมจานวน

83 คน (อยู่

ระหว่างดาเนินการ)
บก.ฝรก.ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีตอ่ ผูส้ าเร็จการศึกษาอบรม

(เอกสาร
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หมายเลข ๓) ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน ซึ่งแบบ
ประเมินได้รับกลั บ คืนมา (เอกสารหมายเลข ๔) ตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน และในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
ที่

หลักสูตร

ผู้สาเร็จ

กลุ่มตัวอย่าง
(สูตรทาโร่)

ผู้บังคับบัญชา

ผู้เกี่ยวข้อง

๑

นสต. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
กดต. (อก.)
กดต. (สส.)

357

188

289

255

176
96

121
77

128
82

152
142

๒
๓

ตอบกลับ

พอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

พึง เอกสารหมายเลข ๕
(๐.๕ เอกสารการวิเคราะห์

คะแนน) พร้ อมวิ เคราะห์ ประเด็ นปั ญหาและข้ อเสนอแนะ

(๐.๕ แบบประเมินและสรุปผล

๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความ

คะแนน)
หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว บก.
ฝรก.ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้า นทั้ง ๒ กลุ่ม (เอกสาร
หมายเลข ๕) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้
ที่
๑

หลักสูตร

(ค่าเฉลี่ย)
ผู้บังคับบัญชา

ผู้เกี่ยวข้อง

4.77

4.40

4.48

4.48

๒

นสต. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
กดต. (อก.)

๓

กดต. (สส.)

4.38

4.44

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุม่ บุคคล

4.33

4.41

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

4.37

จากการสรุ ป ผลการประเมิ น มี ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเสนอแนะให้ ส อนเรื่ อ งการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี การใช้
application ต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

น าผลการประเมิ นความพึ งพอใจ ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ เสนอ เอกสารหมายเลข ๖
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และ
ให้ หนังสือถึง ผบก.ฝรก.
นาเสนอผลสรุปแบบ
ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
ประเมิน
เมื่ อสรุ ป ผลแบบประเมิ นเรี ย บร้ อยแล้ ว ได้ น าผลการประเมิ นความ
๔.

พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องเสนอให้ ผบก.
ฝรก.รับทราบ และสั่งการดาเนินการต่อไป (เอกสารหมายเลข ๖) โดย ผบก.ฝรก.
ได้สั่งการให้นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดหลักสูตรในคราวต่อไป
เช่น ในวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้เพิ่มเติมเรื่องการใช้ สื่อเทคโนโลยี การใช้
application ต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน
๕. นาข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนา เอกสารหมายเลข ๗
หนังสือแจ้งผลการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
แจ้ง ผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น ประเมิน
สั ง กัด และผู้ที่ เกี่ยวข้องให้แก่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารหมายเลข ๗) เอกสารหมายเลข ๘
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข รายงานการประชุมเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
๘)
สอน
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาข้อมูล
ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆ ไป
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : อาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

1. ร.ต.อ.ทศพร ทับทิม

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. อาจารย์ประจาทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
2. อาจารย์ประจาทุกคนต้องจัดทาสื่อการสอน หรือเอกสารตารา หรือบทความทางวิชาการ
หรือ e-Learning ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชิน้ ต่อคนต่อปี
3. จานวนอาจารย์ป ระจาร้อยละ 80 ของอาจารย์ป ระจาทั้ง หมด มีเ ทคนิคการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจาลอง
สถานการณ์ เป็นต้น
4. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนมี แ ผนการสอนทุ ก วิ ช าทุ ก ครั้ ง ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)
โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)
5. ผลการประเมิน การสอนของอาจารย์ป ระจาร้อ ยละ 80 ของอาจารย์ป ระจาทั้ง หมด
ต้อ งมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. บัญ ชีรายชื่อทั้งหมดของอาจารย์ป ระจา พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดง
ประสบการณ์การทางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ชื่อ สกุล ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม
หลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร)
2. สื่ อ การสอน/เอกสารต ารา/บทความวิ ช าการ/e-Learning ที่ อ าจารย์ ป ระจ าผลิ ต ขึ้ น
เป็นรายบุคคล
3. เอกสารหรือหลักฐานของอาจารย์ประจาแต่ละคนที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจาลองสถานการณ์
เป็นต้น
4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารย์ประจารายบุคคล
5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจาทุกชุดที่ได้รับ
กลับคืนมา
6. รายงานผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล การประเมินการจัดการเรีย นการสอนอาจารย์ป ระจา
เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินอาจารย์ประจารายบุคคลมาปรับปรุง
แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนมี คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง วิ ช าการ วิ ช าชี พ หรื อ เอกสารหมายเลข ๑
บัญชีรายชื่อทั้งหมด
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.

บฝ.วิ ช าการ จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ทั้ ง หมดของอาจารย์ ป ระจ า
พร้ อ มประวั ติ ย่ อ และเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงประสบการณ์ การท างานที่

ของอาจารย์ประจา
พร้อมประวัติย่อ

ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ชื่อ สกุล ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม
หลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

2. อาจารย์ประจาทุกคนต้องจัดทาสื่อการสอน หรือเอกสารตารา หรือ เอกสารหมายเลข ๒
สื่อการสอนของอาจารย์
บทความทางวิชาการ หรือ e-Learning ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อคนต่อปี
อาจารย์ ป ระจาทุ กคนจัด ท าสื่อ การสอน เช่ น power point, ใบงาน ประจา
(เอกสารหมายเลข ๒)
จ านวนอาจารย์ ประจ าร้ อยละ 80 ของอาจารย์ ประจ าทั้ งหมด แฟ้มแผนการสอนและ
มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning / บันทึกหลังการสอน
3.

Case Study / Project Study / IT / PBL / การจาลองสถานการณ์ เป็นต้น
อาจารย์ประจาทุกคนมีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข ๓) ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสาธิต
การจ าลองสถานการณ์ (scenario), Case study, Collaborative learning,
Problem-based Learning (PBL), Active learning เป็นต้น (แฟ้มแผนการสอน
และบันทึกหลังการสอน)
4. อาจารย์ประจาทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ใน แฟ้มแผนการสอนและ
การประเมิ น (๐.5 คะแนน) บั นทึ กหลั งการสอนรายครั้ งทุ กวิ ชาทุ กครั้ ง บันทึกหลังการสอน
ทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
จากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)
อาจารย์ประจาทุกคนในสังกัด บก.ฝรก. (ประกอบด้วย อาจารย์ที่มี
คาสั่งมาปฏิบัติหน้าที่จาก กอจ.บช.ศ. จานวน 5 คน ข้าราชการในตาแหน่ง
ผบ.หมู่ ผบ.หมวด และ ผบ.ร้ อ ย ฝ่ า ยปกครองและกิ จ การการฝึ ก อบรม
จานวน 18 คน และอาจารย์พลศึกษา จานวน 2 คน รวมทั้ง สิ้น 25 คน)
ได้จัดทาแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน และได้ทา
การบันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร โดยมีผลของการสอน
และข้ อเสนอแนะจากการสอนที่ ชั ดเจน (แฟ้ม แผนการสอนและบั นทึ ก หลั ง
การสอน)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

5. ผลการประเมิน การสอนของอาจารย์ป ระจาร้อ ยละ 80 ของ เอกสารหมายเลข ๓
อาจารย์ป ระจ าทั ้ง หมด ต้อ งมี ผ ลการประเมิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 เอกสารรายละเอียด
(๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ ผลการประเมินของอาจารย์
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจาทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มากกว่ า ๓.๕๑ เมื่ อ ได้ ผ ลการประเมิ น แล้ ว ได้ น าเสนอให้ อ าจารย์ ป ระจ า
ทุกท่านทราบเพื่อนาผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อไป โดยจัดทาเป็นตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเป็นรายวิชา และนาไปปรับปรุงแผนการสอนในคราวต่อไป (เอกสาร
หมายเลข ๓)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีอาจารย์ประจาที่มีความรู้ความสามารถ และมี คุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ
หรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. สัดส่วนของอาจารย์ประจาเมื่อเทียบกับจานวนผูเ้ รียน และหลักสูตรการฝึกอบรมน้อยเกินไป
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : อาจารย์พิเศษ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

1. ร.ต.อ.ทศพร ทับทิม

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมิน
กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดาเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึน้ (๐.๓๓ คะแนน)
๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุม
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น
4. อาจารย์พ ิเ ศษทุก คนมีแ ผนการสอนทุก วิช าทุก ครั้ง ทุก หลัก สูต รที่ใ ช้ใ นการประเมิน
(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)
โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)
5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของอาจารย์พิเศษทั้งหมด
ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ พร้อมมีการประเมิน
กระบวนการและปรับปรุงการดาเนินการให้ชัดเจน
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2. บั ญ ชี ร ายชื่ อ ทั้ ง หมดของอาจารย์ พิ เ ศษ พร้ อ มประวั ติ ย่ อ และเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดง
ประสบการณ์ การท างานที่ ตรงตามสาขาวิช าที่ ส อน (ค าน าหน้ า นาม ชื่อ สกุ ล ตาแหน่ ง คุณ วุ ฒิ
การศึกษา การอบรมหลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร)
3. เอกสารหรือหลักฐานรายงานการประชุมเพื่ อสร้างความเข้าใจด้านการเรียนการสอนของ
อาจารย์พิเศษและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารย์พิเศษรายบุคคล
5. แบบประเมิ นและผลการประเมิน การจัด การเรีย นการสอนอาจารย์ พิ เ ศษทุ ก ชุด ที่ ไ ด้ รั บ
กลับคืนมา
6. รายงานผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนอาจารย์ พิ เ ศษ
เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินอาจารย์พิเศษรายบุคคลมาปรับปรุง
แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑.หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมมี ร ะบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์ พิ เ ศษ เอกสารหมายเลข ๑
(๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุง เอกสารและภาพถ่าย
การดาเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน)

การสรรหาอาจารย์พิเศษ

บก.ฝรก.มี ร ะบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์ พิ เ ศษ โดยมี
การประชุม ร่ว มกันระหว่า งอาจารย์ป ระจา ฝ่า ยบริการการฝึกอบรม และ
ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์
และผลการประเมินวิทยากรมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสรรหาอาจารย์พิเศษ
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒหิ รือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน

เอกสารหมายเลข ๒

อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอนใน บัญชีรายชื่อทั้งหมด
ของอาจารย์พิเศษ
ทุกรายวิชา (เอกสารหมายเลข ๒)
พร้อมประวัติย่อ
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๓. สร้ า งความเข้ า ใจกั บ อาจารย์ พิ เ ศษทุ ก คนในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น เอกสารหมายเลข ๓
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม รายละเอียด
ด้ า นการเรี ย นการสอน วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การเชิญอาจารย์
การศึกษา เป็นต้น
ในการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. จะมี
การแจ้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่สอน ขอบเขตรายวิชา เกณฑ์การวัด
และประเมินผลของรายวิชาและหลักสูตร รายละเอียดห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์
จานวนชั่วโมงที่สอน ระเบียบปฏิบัติประจาวันของผูเ้ รียน เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข ๓)
4. อาจารย์พิเ ศษทุก คนมีแ ผนการสอนทุก วิช าทุก ครั้ง ทุก หลัก สูต ร แฟ้มแผนการสอนและ
ที่ใ ช้ใ นการประเมิน (๐.5 คะแนน) บั นทึกหลั งการสอนรายครั้งทุ กวิชา บันทึกหลังการสอน
ทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
(๐.25 คะแนน)
อาจารย์ พิเ ศษที่ส อนหลั กสู ตรนักเรีย นนายสิบ ตารวจได้จัดท าแผน
การสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน และได้ทาการบันทึก
หลั งการสอนรายครั้ งทุ กวิ ชาทุ กครั้ งทุ กหลั กสู ตร โดยมี ผลของการสอนและ
ข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจน (แฟ้มแผนการสอนและบันทึกหลังการสอน)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

5. ผลการประเมิ นการสอนของอาจารย์ พิ เ ศษรายบุ คคลร้ อ ยละ 80 เอกสารหมายเลข ๔
ของอาจารย์ พิ เ ศษทั้ งหมด ต้ อ งมี ผลการประเมิ นไม่ น้ อยกว่ า 3.51 เอกสารรายละเอียด
(๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ ผลการประเมินของอาจารย์
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มากกว่า ๓.๕๑ เมื่อได้ผลการประเมินแล้วได้นาเสนอให้อาจารย์พิเศษทุกท่านทราบ
และได้ น าเสนอให้ แ ก่ ก ลุ่ ม งานอาจารย์ แ ละฝ่ า ยปกครองและกิ จ การ
การฝึกอบรมทราบ เพื่อนาผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสรรหาอาจารย์
และพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> ๓.๕๑

๔.๐๐

ดี

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. อาจารย์ พิ เ ศษที่ บก.ฝรก.เชิ ญ มาเป็ น วิ ท ยากรหลั ก สู ต รต่ า งๆ นั้ น เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
๒. บก.ฝรก.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานภายนอก ทาให้ได้รับการสนับสนุน
อาจารย์พิเศษตามที่รอ้ งขอ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. อาจารย์ประจาของ บก.ฝรก.มีจานวนน้อย (ในส่วนภาควิชาการ) เนื่องจากเป็นอาจารย์
ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านจาก กอจ.บช.ศ. ท าให้ สั ด ส่ ว นของอาจารย์ พิ เ ศษเมื่ อ เที ย บกั บ อาจารย์ ป ระจ ามี
มากเกินไปทาให้การบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมไม่คล่องตัว เนื่องจากอาจารย์พิเศษจะมี
ภาระงานประจาเดิมอยู่ และหากมีภารกิจพิเศษที่ทาให้อาจารย์พิเศษต้องรีบไปปฏิบัติหน้าที่ ทาให้ต้อง
มีการเปลี่ยนตารางเวลาเรียนของผูเ้ รียนอย่างกะทันหันอยู่บ่อยครั้ง
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๒. เนื่องจากมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเฉพาะทางค่อนข้างมาก
การขอให้อาจารย์พิเศษเขียนแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนอาจจะเป็นการรบกวนอาจารย์
พิเศษมากเกินไป และอาจารย์ประจาที่เป็นอาจารย์เลขาวิ ชาก็ไม่สามารถดาเนินการในส่วนนี้ให้ได้
เนื่องจากอาจารย์เลขาวิชาก็มีภาระงานสอนของตนเอง และวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษมาสอนนั้นก็เป็น
วิชาที่ค่อนข้างเฉพาะทาง
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.อ.พงษ์ศิริ เก่งนอก

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

2. พ.ต.ท.สมศักดิ์ อรุณพันธ์

2. ร.ต.อ.หญิง ธัญนิชา อินทร์เภา

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการ
ตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรส่วนกลางหรือมาตรฐานสากล
2. นาผลจากการประเมิ น ผู้เ รี ย น ศิษ ย์ เ ก่า ผู้มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อง มาเป็น ข้ อ มูล ในการพั ฒ นา
หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรม
3. กาหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุชั่วโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึง
คาอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
4. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝึ กอบรมที่ชัดเจน
(๐.๕ คะแนน)
5. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมให้ทันสมัย ตามสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (๐.๕ คะแนน)
6. มีคณะกรรมการกากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนาผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึ้นเอง เช่น
หลักสูตรการศึกษาอบรม ลาดับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม หนังสืออนุมัติหรือ
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เห็นชอบหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้ เอง
3. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการก าหนดรายวิ ช าในหลั ก สู ต รหรื อ โครงการฝึ ก อบรมที่ ห น่ ว ย
พัฒนาขึน้ เอง ให้ระบุชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงคาอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร
4. เอกสารหรือ หลักฐานผลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู้ข องหลัก สูต รหรือโครงการฝึก อบรมที่ห น่ว ย
พัฒนาขึ้นเอง เช่น ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึ้น
เอง เช่น ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ หรือข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนามาพัฒนาการเรียนการสอน
6. คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น คุ ณภาพหลั ก สู ต รหรื อ โครงการ
ฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้ เอง
7. เอกสารหรือหลั กฐานที่แสดงการกากับ ติดตาม ประเมินหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม
ที่หน่วยพัฒนาขึ้นเอง เช่น ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประเมิน
หลักสูตร เป็นต้น
8. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการ
ฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้ เองในครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาโดยกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง หลักสูตรที่ฝึกอบรม
เป็นหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจาก ตร.
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ต.อูด๊ ไทรผ่องศรี

1. จ.ส.ต.หญิง ชรัญภัทร ดวงตาปิยะชัย

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน
(๐.๕ คะแนน) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไป
ตามหลักสูตร
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กาหนดไว้
4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ
นาสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
5. มีคณะกรรมการกากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนาผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลั กฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน เช่ น
หนังสือเชิญประชุมหรือสัมมนา รายงานการประชุมหรือสัมมนา และผลลัพธ์ที่นาสู่การปฏิบัติ เป็นต้น
2. เอกสารหรือหลักฐานการเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม
ให้เป็นไปตามหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น
3. หลักสูตรการศึกษาอบรม
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4. ตารางสอน
5. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และรายหัวข้อ
6. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง
แผนการสอน เช่ น ตารางแสดงข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุงการจั ดการเรี ยนการสอนเป็นรายวิ ชา
แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น
8. คณะกรรมการกากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร
9. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ เอกสารหมายเลข ๑
วางแผนการสอน (๐.๕ คะแนน) เพื่อ ให้ หลั ก สู ต รมี คุณ ภาพสนองความ เอกสารและภาพถ่าย
ต้องการของสานักงานตารวจแห่งชาติ

การมีสว่ นร่วมในการพัฒนา

บก.ฝรก. มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอนหลักสูตร หลักสูตรและวางแผน
นักเรียนนายสิบตารวจ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตร ตารา การสอน
และจัดทาแผนการสอนของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจทุกปี
2. หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมเชิ ญ อาจารย์ แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมาวางแผนการจั ด เอกสารหมายเลข ๒
เอกสารและภาพถ่าย
การศึกษาอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
ก่อนจัดการฝึกอบรม จะมีการชี้แจง วัตถุประสงค์หลักสูตร เตรียมความพร้อม การวางแผนการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ในการฝึกอบรมโดยมีการประชุมทุก กก.ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- ครู-อาจารย์ เพื่อดูแลรับผิดชอบในด้านการสรรหาอาจารย์
- ฝ่ า ยอ านวยการ เพื่ อ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นที่ พั ก การจั ด อาหาร
สถานที่ทานอาหาร สาธารณูปโภคต่างๆ
- ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม เพื่อดูแลรั บผิดชอบด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา โรงนอน การสอนวิชาการฝึกแบบตารวจ ยุทธวิธีตารวจ
การยิงปืน วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

- ฝ่ายบริการการฝึกอบรม เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านการแจ้งหน่วย
เพื่อให้สง่ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ทาหนังสือเชิญอาจารย์ ร่วมหารือเรื่องเจ้าหน้าที่
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม จัดเตรียมห้องเรียน
3. การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามหลั ก สู ต รและแผนการสอนที่ เอกสารหมายเลข ๓
เอกสารและภาพถ่าย
กาหนดไว้
ในการจั ด การเรี ย นการสอนทุ กหลั กสูต ร บก.ฝรก.ได้ด าเนิ นการตาม รายละเอียดการจัดการ
แถลงหลั ก สู ต ร เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า รั บ เรียนการสอนตามหลักสูตร
การฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม การอานวยการฝึกอบรม การปกครอง
บังคับบัญชา ระเบียบวินัย การคัดเลือกครู -อาจารย์ จัดการการฝึกอบรมตาม
โครงสร้างหลักสูตร การวัดผล การรายงานผลและอื่นๆ
4. ประเมินผลการจัด การเรีย นการสอนในภาพรวมของแต่ล ะหลัก สูต ร เอกสารหมายเลข ๔
(๐.๕ คะแนน) และน าสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า ง เอกสารรายละเอียด
ต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)

เกี่ยวกับการประเมิน

เมื่อใกล้จะเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะทาการประเมิน ภาพรวมหลักสูตร
ความคิดเห็นภาพรวมการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน
- ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
- ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม ใน
ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ด้านการอานวยการของเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร
ด้านระเบียบวินัย ด้านสถานที่พัก/กองร้อย ด้านการจัดอาหาร ด้านห้องเรียน
ด้านสถานที่ฝึก ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านด้านสาธารณูปโภคและการ
รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่ง แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท
(Likert) คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด
- ตอนที่ ๓ ควำมคิดเห็นและข้อสเนอแนะเพิ่มเติม
เมื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมท าการประเมิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ฝ่ า ยบริ ก าร
การฝึกอบรม (งานประกันฯ) ดาเนินการสรุปผล รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

รับทราบและสั่งการ และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ. และทาสาเนาผล
การประเมินแจกให้แก่ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องเพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการในคราวต่อไป
5. มีคณะกรรมการกากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน)

เอกสารหมายเลข ๕

และมีการนาผล ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บก.ฝรก.มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น คุ ณ ภาพ กากับติดตามประเมิน
หลักสูตร โดยมีขา้ ราชการจากทุก กก.เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และได้ คุณภาพหลักสูตร และการ
มีการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในครั้ง นาผลการประเมินไปพัฒนา
ต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> ๔.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.ได้รับความไว้วางใจจาก ตร. ให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมายกว่า
หน่วยฝึกอบรมอื่น เนื่องจากมีความพร้อมในด้านการจัดการหลักสูตร
๒. บก.ฝรก.สามารถจั ด การฝึ ก อบรมได้ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดทุ ก หลั ก สู ต ร ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
ได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง
3. ภาควิ ช าปฏิ บั ติ เ น้ น การปฏิ บั ติ เ สมื อ นจริ ง โดยใช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ให้ ค รบถ้ ว น
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนด
4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณา
จุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน นามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนการสอน และบันทึกการสอนทุกครั้งทั้งรายวิชา
2. เอกสารหรือหลักฐานกากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาแผนการสอน
3. เอกสารหรือหลักฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกในภาควิชาปฏิบัติ
4. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
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และหรือเอกชน เช่น การทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding :
MoU) เป็นต้น
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. เอกสารหรือหลักฐานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญ รายงาน
การประชุม เป็นต้น
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาจุดเด่น จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสาร
หลักฐาน

1. คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต ร มีก ารก ากั บ ติด ตาม ตรวจสอบการ เอกสารหมายเลข ๑
จัดทาแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชา คาสั่งคณะกรรมการ
ในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน

บริหารหลักสูตร

บก.ฝรก.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๑)
มีหน้าที่ในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนการเรียนและ
บันทึกการสอนให้ครบทุการายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียน

เอกสารหมายเลข ๒

มีความเข้าใจและได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง

ภาพถ่ายการจัด

ครู/อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เน้นการปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยเน้นให้ การเรียนการสอน
ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับ ประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง มีเทคนิคการสอน - แฟ้มแผนการสอน
ที่มีรูปแบบหลากหลายเช่น scenario-based training,active learning, brainstorming, และบันทึกหลัง
team working, collaborative learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ การสอน
ที่เรียนมากับสถานการณ์จาลองที่กาหนดให้ได้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
เผชิญ สถานการณ์จาลองและแก้ปัญ หาเพื่ อให้เ กิดการเรีย นรู้จากการกระท า
การปฏิบัติจริง ฝึกลงมือทา ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสาร
หลักฐาน

3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก เอกสารหมายเลข ๓
ภาพถ่ายการจัด
ให้ครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนด
ในการจัด การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ นภาควิ ชาปฏิ บัติ จะเน้ นให้ ผู้เ รีย นได้ การเรียนการสอน
ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยยกสถานการณ์ จ าลองที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในสั ง คมมาเป็ น - แฟ้มแผนการสอน
สถานการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก นอกจากนี้ บก.ฝรก. มี อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก และบันทึกหลัง
ที่ครบถ้วนตามผลการเรียนรู้ที่กาหนด ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกบางประเภทได้รับ การสอน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น อุปกรณ์ red man ที่ใช้สาหรับการฝึก
การต่อสู้ป้องกันตัว อุปกรณ์ throw phone ที่ไว้ใ ช้สาหรับการฝึกการเจรจา
ต่อรอง
4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ

เอกสารหมายเลข ๔

และหรือเอกชนอื่น

เอกสารและภาพถ่าย
การสร้างความ

บก.ฝรก.ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น เช่น

โครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศ ร่วมมือระหว่าง
บก.ฝรก.กับ
ไทยกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานภายนอก
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียน เอกสารหมายเลข ๕
การสอนพิ จ ารณาจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยของการจั ด การเรี ย นการสอน น ามา คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้มีการประชุมสรุปผล บริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งหลักสูตร และมีการร่วมพิจารณาและ ผลการดาเนินการ
วิเคราะห์จุด เด่น จุด ด้อยของการจัด การเรียนการสอนและนาผลสรุป ที่ไ ด้ม า
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ใน บก.ฝรก.เน้นการปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ การประเมินผู้เรียน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร ศรีทองสุข

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร ศรีทองสุข

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. กาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเ้ รียนมีสว่ นร่วม
2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
ผูเ้ รียนทั้งหมด
3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินต ามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย
เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุม่ เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5. กากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดผล และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ เช่น ตารางการจัดการเรียนการสอน
หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เ ห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมี แผนและผลการศึกษาอบรม
ชัดเจน
3. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมจาแนกตามหลักสูตร
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4. เอกสารหรือหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลาย เช่น แผนการสอน ประมวลการจัดการเรียนการสอน ข้อสอบ และผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด เป็นต้น
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบหรือเลือกข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้
6. เอกสารหรือหลักฐานการกากับ การพัฒนาเครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวัดผลลัพธ์การเรีย นรู้
ของผู้เรียน เช่น การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายวิชา รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงครั้งต่อไป รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาข้อสอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม หรือการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. ก าหนดเกณฑ์ ก ารวั ด และประเมินผลการเรีย นการสอนโดยผู้ เ รีย น เอกสารหมายเลข ๑
เกณฑ์การวัดและ
มีส่วนร่วม
ในทุกหลักสู ตร ทุกรายวิชา มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรีย น ประเมินผลการเรียน
อย่างชัดเจน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ในส่วนของคะแนนเก็บ
2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่า

เอกสารหมายเลข ๒

ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด

เอกสารรายละเอียด

ในปี ง บประมาณ 25๖3 บก.ฝรก.ได้ ด าเนิ น การจั ด หลั ก สู ต รที่ มี เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
ระยะเวลาการฝึ ก อบรมตั้ ง แต่ 8 สั ป ดาห์ ขึ้ น ไป จ านวน 5 หลั ก สู ต ร
ทว่ า ด าเนิ น การฝึ ก อบรมเสร็ จ สิ้ น ในปี ง บประมาณ จ านวน 5 หลั ก สู ต ร
(เอกสารหมายเลข ๒) มี ผู้ ผ่ า นการทดสอบตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าการ
จานวน 867 คน จากจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 835 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.31 ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
๑. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ระยะเวลา
การฝึ กอบรม ๑๘ เดื อน ฝึก อบรมระหว่า งวั นที่ ๑ ก.พ.62 – ๓๐ ก.ค.63
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 397 คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการทั้ง ๒ ภาคเรียน จานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.94
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวน ยศ ด.ต.
อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” (อก) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 174 คน ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
3. หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวน ยศ ด.ต.
อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” (สส.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 96 คน ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
4. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา
เป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กอป.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 156 คน
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 100
๕. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 105 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 44 คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่ เอกสารหมายเลข ๓
มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย เอกสารรายละเอียด
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น เกี่ยวกับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง
ตามสภาพจริ ง (authentic assessment) โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ที่
หลากหลาย เช่น การใช้แบบประเมินเน้นการปฏิบัติจริง การตรวจงาน ข้อสอบ
ปรนัย การสังเกตการมีสว่ นร่วม การวัดทักษะจากการปฏิบัติจริง
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้ เอกสารหมายเลข ๔
เอกสารรายละเอียด
มาตรฐานเดียวกัน
มีการแบ่งผู้เรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจออกเป็น ๓ กลุ่มเรียน เกี่ยวกับการประเมินผล
ตามกองร้อยที่ ๑ – ๓ และในการประเมินผลการเรียนรู้ใ นแต่ละรายวิชาทั้ง การเรียนรู้
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ จ ะใช้ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน
เดียวกันทั้ง ๓ กลุ่มเรียน ในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ใช้ข้อสอบวัดผลภาค
วิชาการฉบับเดียวกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการสอบฯ เป็น
ผูด้ าเนินการจัดทาข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบในตอนเช้าของวันสอบ
ในขณะที่ ท าการสอบ มี ค ณะกรรมการควบคุ ม การสอบให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความเรี ย บร้ อ ย เมื่ อ ด าเนิ น การสอบเสร็ จ สิ้ น แล้ ว คณะกรรมการคุ ม สอบ
เก็บรวบรวมกระดาษคาตอบใส่ซอง ปิดผนึก พร้อมเซ็นกากับไว้ที่ซอง จากนั้น
น ากระดาษค าตอบไปตรวจค าตอบที่ โ รงพิ ม พ์ ที่ เ ป็ น มาตรฐานระดั บ สากล
(เอกสารหมายเลข ๔)
เอกสารหมายเลข ๕
5. กากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายละเอียดการประเมิน
ผู้เรียน
มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (เอกสาร ออนไลน์
หมายเลข ๕) จากเดิมเป็น paper-based มีการปรับการประเมินบางส่วนเป็น
online มากขึน้ โดยใช้โปรแกรม Kahoot, Google Form เป็นต้น
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มี ก ระบวนการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ทาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากยิ่งขึน้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ใี ช้สาหรับพัฒนาผู้เรียน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. ร.ต.อ.ประกิจ สินทวีเสถียร

1. ร.ต.อ.ประกิจ สินทวีเสถียร

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก
2. มีค วามพร้ อ มส าหรั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ท างกายภาพ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรม
เพื่อเป็นประโยชน์กับผูเ้ รียน
4. มีส่งิ สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการ
ทั้ง ไทยและต่า งประเทศ โปรแกรมส าเร็จ รูป บางรายการที่จาเป็นต่อ หลักสู ตร รวมทั้ ง นวัต กรรม
สิ่งประดิษ ฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และนาสู่การใช้หรือสนับ สนุนในการจัดการเรีย นการสอนจริง
(๐.๕ คะแนน)
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ และแหล่งฝึกปฏิบัติ เช่น แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานรายละเอี ย ดสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ท างกายภาพ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม พร้อมรายละเอียดการใช้
๓. เอกสารหรือหลักฐานการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า
เช่น หนังสือมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่หน่วยศึกษาอบรม ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
ที่ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าบริจาคให้กับหน่วยศึกษาอบรม เป็นต้น
๔. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานรายงานสรุ ป พร้ อ มภาพประกอบสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และ
รายละเอียดการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และนาสู่การใช้
ในการจัดการเรียนการสอนจริง
๕. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินและการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ
อาจารย์ตอ่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การเรียนการสอนให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก
บก.ฝรก.มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (เอกสารหมายเลข ๑)
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก บช.ศ. ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
- ขอรับ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงำนกิจกำร
ยำเสพติดและกำรบังคับใช้กฏหมำยระหว่ำงประเทศ (Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) สถำนทูตสหรัฐอเมริกำ และ
โครงกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ด้ ำ นกำรต่ อ ต้ ำ นกำรก่ อ กำรร้ ำ ย (Anti-Terrorism
Assistance – ATA) ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ

เอกสารหมายเลข ๑
เอกสารและภาพภ่ายการจัดหา
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยการขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอก

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

2. มีความพร้อมสาหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษา
อบรม
บก.ฝรก. มีพ้ืนที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่การจัดการเรียน

เอกสารหมายเลข ๒.๑
ภาพถ่ายภูมิทัศน์รอบ
บก.ฝรก.
เอกสารหมายเลข ๒.๒
ภาพถ่ายที่พักผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม กองร้อยต่างๆ
เอกสารหมายเลข ๒.๓
ภาพถ่ายสถานทีป่ ระกอบเลีย้ ง
เอกสารหมายเลข ๒.๔
ภาพถ่ายห้องน้า
เอกสารหมายเลข ๒.๕
ภาพถ่ายอาคารพยาบาล
เอกสารหมายเลข ๒.๖
ภาพถ่ายห้องเรียน ซึ่งมี
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต WiFi
เอกสารหมายเลข ๒.๗
ภาพถ่ายระบบบริการน้าดื่ม
เอกสารหมายเลข ๒.๘
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา และระเบียบการใช้ห้อง
เอกสารหมายเลข ๒.๙
ตารางการใช้ห้อง Sound Lab
เอกสารหมายเลข ๒.๑๐
คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
เอกสารหมายเลข ๒.๑๑
ภาพถ่ายอุปกรณ์
ประกอบการฝึกต่างๆ

การสอน สถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาอบรมมีความสะอาด และมีความ
พร้อมอย่า งยิ่ง ในการจัด การเรีย นการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕)
ห้ อ งเรี ย นในแต่ ล ะหลั ก สู ต รมี สื่ อ การเรี ย นครบถ้ ว น และมี จุ ด เชื่ อ มต่ อ
อิ น เตอร์ เ น็ ต โดยมี ก ารปล่ อ ยสั ญ ญาณ WiFi ให้ แ ก่ ผู้ ศึ ก ษาอบรมเพื่ อ ใช้ ใ น
การศึกษาค้นคว้า (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบบริการน้าดื่มที่สะอาดและ
เพียงพอกับจานวนผู้เข้ารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๗) ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา Sound Lab มี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมั ย มี โ ปรแกรมฝึ ก ภาษา
พร้ อ มให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๘ – ๒.๑๐)
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัยซึ่งสามารถใช้ประกอบการฝึก (เอกสาร
หมายเลข ๒.๑๑) ดังต่อไปนี้
(1) การปฐมพยาบาล
(2) การต่อสู้ป้องกันตัว
(3) การควบคุมฝูงชน
(4) การเจรจาต่อรองฯ
(5) การฝึกยุทธวิธีและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า
(6) การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี
(7) การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร
(8) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผูข้ ับขี่/ผูโ้ ดยสาร
(9) เครื่องฝึกยิงปืนจาลองสถานการณ์
(10) Mobile eLearning Unit
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รายการเอกสารหลักฐาน

3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
หน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ของ บก.ฝรก. ได้มอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่ บก.ฝรก. เพื่อเป็นประโยชน์กับผูเ้ รียน
4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร
วารสารวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมสาเร็จรูปบางรายการที่
จาเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และ
นาสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕ คะแนน)
บก.ฝรก.มีห้องสมุดไว้บริการผู้เข้าศึกษาอบรมและบุคลากร โดยมีการ

เอกสารหมายเลข ๓
เอกสารและรายละเอียดการ
สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
เอกสารหมายเลข ๔
เอกสารและรายละเอียดการ
ใช้ส่งิ สนับสนุนการเรียนรู้

จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าต่างๆ นอกจากนี้ ยัง
มีแหล่งการเรียนรู้อ่นื (เอกสารหมายเลข ๔) ดังนี้
(1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีโปรแกรมการเรียนภาษา เช่น Tell Me
More และ Euro Talk และมีโปรแกรมจัดระบบการเรียนการสอน Sanako
(2) ห้องจาลองสถานการณ์สืบสวน
(3) ห้องฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว
(4) ห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จาลอง
(5) โรงเรือ สาหรับฝึกยุทธวิธีและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า
(6) ลานฝึกยุทธวิธี
(7) สถานีหอสูง
(8) อาคารฝึกยุทธวิธี
(9) สนามยิงปืนทางยุทธวิธี
(10) สนามยิงปืนพก
(1๑) Facebook ของศู น ย์ ฝึ ก ยุ ท ธวิ ธี ต ารวจกลาง จะมี ก าร Upload
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความรู้ ด้ า นยุ ท ธวิ ธี อ ยู่ เ สมอ สามารถเข้ า ชมได้ จ าก https://thth.facebook.com/CPTTC/ หรือสามารถเข้า ได้จากหน้า เว็บ ไซต์ของ บก.ฝรก.
http://sch.edupol.org/ แล้วคลิกที่ลงิ ค์หน่วยงาน
ซึ่ง ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่า งๆ ได้ใ ช้สิ่งสนับ สนุนการ
เรียนรู้เหล่านี้ในการเรียนการสอนจริงทั้งสิน้
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รายการเอกสารหลักฐาน

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนาผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ย 3.94 จาก ๕ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕.๑) พร้อมการ
สรุปผลการประเมินรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๕.๒)

เอกสารหมายเลข ๕.๑
สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูศ้ กึ ษาอบรมฯ
หลักสูตรต่าง ๆ และอาจารย์
เอกสารหมายเลข ๕.๒
รายงานผลการประเมิน
ภาพรวมหลักสูตรต่างๆ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และแหล่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
๒. บก.ฝรก. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านแหล่งการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควร
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มีโอกาสได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่ แม้ที่ผ่านมาได้มี
การปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร เช่น การใช้โทรศัพท์
โน้ตบุ้ค เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์

1. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดาเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดย
จัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ทาวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก
3. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ทั้งหมด
3.2 ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ชิน้ ต่อปี
4. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.1 มีก ารน าผลงานวิ จัย นวั ตกรรม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ ทั้ ง หมดของอาจารย์ไ ปใช้ ป ระโยชน์
กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.2 มี ก ารน าผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ของครู หรื อ ครู ฝึ ก ไปใช้ ป ระโยชน์
กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ชิน้ ต่อปี
5. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (๐.๕ คะแนน) และ
นาผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีตอ่ ไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรด้า นงานวิจัย เช่น การฝึกอบรม การสัม มนา
งบประมาณ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการทางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
๒. เอกสารหรือหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกในการดาเนินงาน
ด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. รายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดประจาปีงบประมาณ
4. รายชื่ออาจารย์ประจาที่ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ประจาปีงบประมาณ
5. หนังสือรับรองการเป็นงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เช่น แบบบันทึกข้อมูลการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
7. เอกสารหรือหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่นาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ไปใช้ประโยชน์
8. เอกสารหรือหลั ก ฐานการติดตามประเมินการใช้ป ระโยชน์จ ากผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีตอ่ ไป
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. มี ร ะบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นงานวิ จั ย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยจัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นงานวิ จั ย หรื อ มี กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การท าวิ จั ย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
บก.ฝรก.มีการประชุม เพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานด้านงานวิจัย
นวัตกรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทาวิจัยและนวัตกรรม
2. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุน
ภายในหรือภายนอก
มีการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วย
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑
เอกสารการประชุม

เอกสารหมายเลข ๒
เอกสารการสนับสนุน
งบประมาณ

๘๙ | ห น้ า

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๓
3. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 นวัตกรรมต่างๆ
ของอาจารย์ทั้งหมด
อาจารย์ที่มีคาสั่งมาปฏิบัติหน้าที่จาก กอจ.บช.ศ. จานวน 5 คน ได้แก่
1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ.
2. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร
ลบล้าเลิศ
อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ.
3. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย
จรัสบุญประชา อจ.(สบ 4) กอจ.บช.ศ.
4. พ.ต.ท.หญิง อชิตา
ตาครู
อจ.(สบ ๓) กอจ.บช.ศ.
5. พ.ต.ท.พิสฏิ ฐ์
พรหมมาก
อจ.(สบ 3) กอจ.บช.ศ.
ได้จัดทานวัตกรรม จานวน ๑ ชิน้ (เอกสารหมายเลข ๓)
3.2 ครู หรื อ ครู ฝึ ก มี ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
ครู ในตาแหน่ง ผบ.หมู่ ผบ.หมวด และ ผบ.ร้ อย ฝ่ า ยปกครองและ
กิจการการฝึกอบรม จานวน ๑8 คน ได้แก่
๑. พ.ต.ต.รัถพร
โยเหลำ
๒. พ.ต.ท.สำกล
ศรีเจริญ
๓. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดำ
บุนนำค
๔. ร.ต.อ.วินัย
หัสดีผง
๕. ร.ต.อ.ทองย้อย
ตะพัง
๖. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ์ หำญแรง
๗. ร.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์
จำรียำนุกูล
๘. ด.ต.ยุกต์
เทอดไทย
๙. ด.ต.หญิง พิกุล
พรมอุทิศ
๑๐. ด.ต.ร่มฉัตร
อุดมสุข
๑๑. จ.ส.ต.พิเชษฐ์
ศรีสงวน
๑๒. ส.ต.อ.ทัศน์พล
รุณแสง
๑๓. ส.ต.อ.จิรวัฒน์
รัตน์นลิน
๑๔. ส.ต.อ.อนุสรณ์
ศรีบุญเมือง
๑๕. ส.ต.อ.ชิตพล
เหล่ำมงคล
๑๖. ส.ต.อ.เอกพจน์
นำใจดี
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑๗. ส.ต.อ.ยศพล
รัตนบันดำล
๑๘. ส.ต.อ.วัชรินทร์
มนตรี
ได้จัดทานวัตกรรม จานวน ๑ ชิน้
4. จานวนผลงานวิจั ย นวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ นาไปใช้ประโยชน์กั บ เอกสารหมายเลข ๔
เอกสารแสดงการนา
หน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.1 มีการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.2 มีการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไป
ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
นวัตกรรมที่จัดทาขึ้นได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ โดยได้นาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของ ศฝร.ภ.๒ และ ศฝร.ภ.๗
5. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

เอกสารหมายเลข ๕

(๐.๕ คะแนน) และผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ

เอกสารติดตามการใช้

หน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)

ประโยชน์

บก.ฝรก.ได้ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและได้นาผล
การประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีตอ่ ไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> ๓.51

๔.๐๐

ดี

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อำจำรย์มคี วำมสำมำรถในกำรนำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์มำจัดทำนวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำงๆ
๒. นวัตกรรมที่จัดทาขึน้ เป็นประโยชน์และเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ทาให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
บก.ฝรก.มีจานวนบุคลากรที่เป็นครูและอาจารย์นอ้ ยมาก เมื่อเทียบกับจานวนหลักสูตรและ
ภาระงานทาให้มีเวลาจากัดในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือจัดทางานวิจัย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12 งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์

1. พ.ต.ท.พิสิฎฐ์ พรหมมาก

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
มีงานวิจัยที่ม าจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ และเป็นประเด็นสาคัญ มีการสืบค้นที่ซับซ้อน
มาจั ดท าเป็ นงานวิ จั ยเพื่ อใช้ ในการเรี ยนในสถานศึกษาและหน่ วยปฏิ บั ติ น าไปเป็ นกรณี ตั วอย่ างในการ
แก้ปัญ หา อย่างน้อย 1 ชิ้นต่ อหน่วยงาน (ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัย 5 บท และผ่านการประเมินรับรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) (ผลงาน 1 ชิ้น : 2 คะแนน นาไปใช้ : 3 คะแนน โดยแบ่งเป็น
หน่วยศึกษาอบรมใช้เอง 1 คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ 2 คะแนน)
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ไม่สามารถนับรวมกับตัวบ่งชี้ท่ี 11 ได้
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพืน้ ที่ฉบับสมบูรณ์
๒. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน
๓. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

บก.ฝรก.มีง านวิ จัย ที่ม าจากสถานการณ์ จ ริง ในพื้น ที่ จ านวน ๑ ชิ้ น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ได้ รั บ การรั บ รองจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน ๓ คน และงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น าไป งานวิจัยทีม่ าจาก
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของ บก.ฝรก.และหน่วยศึกษาอบรมอื่นในสังกัด ตร. สถานการณ์จริงในพืน้ ที่
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> ๓.51

๔.๐๐

ดี

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
บก.ฝรก.มีความสัม พันธ์อันดีกับหน่วยงาน ชุม ชน ในบริเวณรอบ บก.ฝรก. จึงได้รับความ
ร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เสมอมา
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
การท างานวิจัย เพื่อให้มีผลในการแก้ปัญ หาอาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า ๑ ปี จึงจะ
สามารถสรุปได้วา่ งานวิจัยนั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริง และต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
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ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. ร.ต.อ.สุชาติ ทวีพงษ์

1. ร.ต.อ.สุชาติ ทวีพงษ์

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมกาหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
2. จัดทาแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
(๐.๕ คะแนน) และดาเนิน งานตามแผนงานและโครงการบริก ารวิช าการ หรือ วิช าชีพ ที่กาหนด
โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นาไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
4. ชุมชนสามารถดาเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
(๐.๕ คะแนน)
6. นาผลการดาเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน)
พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานการกาหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพื่อสารวจความต้องการของ
ชุมชน สังคม นามาพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
๒. แผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีสว่ นร่วม
๓. เอกสารหรือหลักฐานการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
๔. เอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบและประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพ
๕. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน เช่น คุณภาพชีวิต
ของชุมชนดีข้ึน รายได้เพิ่มขึน้ สารเสพติดในพืน้ ที่ลดลง ฯลฯ
๖. เอกสารหรือหลักฐานที่ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
๗. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมาย
๘. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการดาเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่ อ พิจารณา พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. บก.ฝรก.ได้ ก าหนดชุ ม ชนต ารวจกลาง และศาลายา เพื่ อ ส ารวจความ เอกสารหมายเลข ๑
ต้องการของชุมชน (ใช้แบบสอบถามออนไลน์) เพื่อนามาพัฒนาเสริมสร้างความ เอกสารการกาหนดชุมชนฯ
เข้มแข็งของชุมชน โดยการนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
2. จัดทาโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม และ เอกสารหมายเลข ๒
ดาเนิน งานตามโครงการบริก ารวิชาการ/วิชาชีพที่กาหนด โดยมีการกาหนด โครงการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
3. ตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ นาไปสู่การปรับปรุง

เอกสารหมายเลข ๓

และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน

การตรวจสอบและประเมิน

ศาลายา

โครงการฯ
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

4. ชุมชนสามารถดาเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

เอกสารหมายเลข ๔
การพัฒนาตนเองของชุมชน

5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือ

เอกสารหมายเลข ๕

องค์กรเป้าหมาย

การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

6. นาผลการดาเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เอกสารหมายเลข ๖
พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

รายงานผลการประเมิน

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> ๓.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. หน่วยงำนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีกำรประสำนควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำชุมชนและดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี
๒. สำมำรถให้บ ริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพด้ำนกิจกำรตำรวจสำหรับ หน่วยงำนภำยนอกได้
อย่ำงเหมำะสม รวมทังเป็นเป็นศูนย์กลำงกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ต.หญิง สุนีรักษ์ นันทะวงศ์

1. พ.ต.ต.หญิง สุนีรักษ์ นันทะวงศ์

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดทาแผนงานและโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และ
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน)
2. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนงานและโครงการด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีตอ่ ไป (๐.๕ คะแนน)
5. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน)
6. นาผลการด าเนิ นแผนงานและโครงการด้ า นศิล ปะและวัฒ นธรรมเสนอผู้บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมนาข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานแผนงานและโครงการด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ
๒. เอกสารหรือหลักฐานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงานและ
โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีตอ่ ไป
๕. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพร่แผนงานและโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
๖. เอกสารหรือหลั กฐานการนาผลการด าเนิ นงานตามแผนงานและโครงการด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม เสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา และการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. จัดทาแผนงานและโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เอกสารหมายเลข ๑
และก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงานและ โครงการส่งเสริมศิลปะและ
โครงการ (๐.๕ คะแนน)

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก.

บก.ฝรก.ได้จัดทาโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
สนับสนุนให้บุคลากรดาเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ต่ า งๆ และมี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ (KPI) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. กากับติดตามให้มกี ารดาเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการ

เอกสารหมายเลข ๒

ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การกากับติดตาม

มีบุคลากรกากับติดตามให้มีการดาเนินการตามโครงการ

การดาเนินงาน

3. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านทานุ

เอกสารหมายเลข ๓

บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แบบประเมินผลการ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ บก.ฝรก.ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลการ

ดาเนินการตามแผนฯ

ดาเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓) โดยเป็นการประเมินความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัดของโครงการฯ
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

4. นาผลการประเมิ นไปปรับ ปรุ งพั ฒนางานศิล ปะและวั ฒนธรรมในปี เอกสารหมายเลข ๔
แผนการส่งเสริมศิลปะและ
ต่อไป (๐.๕ คะแนน)
หลั ง จากติด ตามประเมินผลการดาเนินโครงการแล้วท าการสรุป ผล วัฒนธรรมของ บก.ฝรก.
เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง การดาเนินงานในปีถัดไป ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
(เอกสารหมายเลข ๔)
5. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้ านทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่ อ เอกสารหมายเลข ๕
การเผยแพร่โครงการฯ
สาธารณชน (๐.๕ คะแนน)
มี การเผยแพร่ ผลการด าเนิ นการตามโครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์ของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๕)
6. นาผลการดาเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอ เอกสารหมายเลข ๖
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมนาข้อเสนอแนะไปสู่การ หนังสือรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ

ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
มีการรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
พร้อมนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป (เอกสารหมายเลข ๖)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีกิจ กรรมส่ ง เสริม ศิลปวัฒ นธรรม และปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์ กรตารวจเป็ น
จานวนมากและมีความหลากหลาย
๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม
และนาไปบูรณาการในการดาเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 15 การนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี

1. ร.ต.อ.ทศพร ทับทิม

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่ว ยศึก ษาอบรมมีก ารน าแผนยุท ธศาสตร์ก ารศึก ษา ส านัก งานต ารวจแห่ง ชาติ
(พ.ศ.2560 - 2579) ตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์นาไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจาปี
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกาหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน
2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เป็นสาคัญ
3. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กาหนด มีการประเมินและปรับปรุง
เพื่อให้ผลการดาเนินงานดีข้ึน
4. กากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติงานประจาปีให้บรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัด
ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด)
5. รายงานผลการด าเนิ น งานตามวงรอบที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการน าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษา ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
(พ.ศ.2560 - 2579) โดยนาตัวชี้วัด ความสาเร็จตามยุท ธศาสตร์ไ ปวางแผนปฏิบัติง านประจาปี
ซึ่งกาหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน
๒. เอกสารหรือหลักฐานการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
๓. เอกสารหรือหลักฐานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน และการประเมินและปรับปรุง
๔. เอกสารหรือหลักฐานการกากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชีว้ ัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติงานประจาปี
๕. เอกสารหรือหลักฐานการรายงานผลการดาเนินงานตามวงรอบที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. บก.ฝรก.นาแผนยุท ธศาสตร์ก ารศึกษา สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ (พ.ศ. เอกสารหมายเลข ๑
2560 - 2579) โดยน าตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตามยุ ท ธศาสตร์ ไ ปวางแผน การนาแผนยุทธศาสตร์
ปฏิ บั ติ ง านประจ าปี อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี ก ารก าหนดกิ จ กรรมและ การศึกษาไปวางแผน
งบประมาณอย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข ๑)

ปฏิบัตงิ านประจาปี

2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ เอกสารหมายเลข ๒
ปฏิบัตงิ านเป็นสาคัญ (เอกสารหมายเลข ๒)

การจัดสรรงบประมาณ

3. ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผน ตามระยะเวลาที่ ก าหนด มี ก าร เอกสารหมายเลข ๓
ประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผลการดาเนินงานดีข้นึ (เอกสารหมายเลข ๓)

การกากับติดตามการ
ดาเนินงาน

4. กากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชีว้ ัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติงานประจาปีให้

เอกสารหมายเลข ๔

บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด (ผลการประเมิน

การรายงานแผนปฏิบัติงาน

บรรลุ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด)

ประจาปี

(เอกสารหมายเลข ๔)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

5. รายงานผลการดาเนินงานตามวงรอบที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

เอกสารหมายเลข ๕

การศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข ๕)

การรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาอย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของ ตร. ที่ ต้ อ งการให้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาเป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำหน่ ว ยงำนด้ ำ น
กำรศึกษำอบรม พร้อมทังจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรองรับ ประกอบด้วยยุทธศำสตร์หลัก ๔ ด้ำน คือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สร้ำงคุณค่ำของหน่วยงำน
ด้ำนกำรศึกษำสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กำรสร้ำงเครือข่ำยหรือกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำย
และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนำกำรศึกษำของตำรวจ

SAR กองบั ง คั บการฝึ ก อบรมตารวจกลาง ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.25๖3
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16 การบริหารความเสี่ยง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ต.หญิง สุนีรักษ์ นันทะวงศ์

1. ร.ต.อ.ปัญญ จันทรสุขโข

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม
2. วิเคราะห์ป ระเด็นความเสี่ยงที่เ ป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือก
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลาดับความเสี่ยง
3. นาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)
โดยกาหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)
4. กากับติดตาม การดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
5. สรุปผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง
จากเดิม และนาผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีตอ่ ไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คาสั่งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูง สุดของหน่วย
ศึกษาอบรม เป็นประธาน และผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก เป็นกรรมการ โดยมีการระบุรายละเอีย ด
การทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ เป็นต้น
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๒. เอกสารหรือหลักฐานการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ของหน่ว ยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มี
โอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความ
สูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสาคัญ สาหรับปัจจัยเสี่ยงหรือ
ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
4. เอกสารหรือหลักฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกาหนดกิจกรรมหรือมาตรการ
เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง
5. เอกสารหรื อหลั ก ฐานการก ากับ ติด ตาม การดาเนิน งานในการบริห ารความเสี่ ย งของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
6. เอกสารหรือหลักฐานการสรุปผลการดาเนินการความเสี่ยง โดยอย่างน้อยมี ๑ กิจกรรม
ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม
7. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมพิจารณา
และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีตอ่ ไป
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑

บก.ฝรก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน
ภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อดาเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ย่ อ ยของ บก.ฝรก. เพื่ อ
โดยมี ผบก.ฝรก.เป็นประธานคณะทางาน มี ผกก., รอง ผกก., และ สว.ในแต่ ดาเนินการเรื่องการบริหาร
ละ กก. เป็ น คณะท างาน โดยมี สว.ฝอ.(งานยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน และ ความเสี่ยง
งบประมาณ เป็นเลขานุการ (เอกสารหมายเลข ๑)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. วิ เคราะห์ ประเด็ นความเสี่ ยงที่ เป็ นความเสี่ ยงภายในหรื อความเสี่ ยง
ภายนอก โดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุ
โอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลาดับความเสี่ยง
บก.ฝรก.ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายรัฐบาล ตร. และ เอกสารหมายเลข ๒.๑
หน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ. โดย บช.ศ. ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการ เอกสารการดาเนิน
บริหารความเสี่ยง ประจาปี ๒๕๖3 ให้แต่ละหน่วยในสังกัด เพื่อให้ดาเนินการได้ การบริหารความเสี่ยง
ถูกต้องชัดเจน ตรงเป้ าหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑) โดย บก.ฝรก.ได้ มีการ ของ ตร.
ประชุม เพื่อวิเ คราะห์และระบุความเสี่ย งและปัจจัย ที่ก่อให้เ กิดความเสี่ย งไว้ เอกสารหมายเลข ๒.๒
รายงานการประชุม
(เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) การเบิกจ่ายงบประมาณ

คณะทางานย่อย

ปัจจัย ที่ก่อให้เ กิด ความเสี่ย ง คือ การเบิกจ่า ยงบประมาณไม่เ ป็นไป เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ประจาปี ๒๕๖3
ตามแผน
2. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) ในส่วนของ
การจัดการฝึกอบรม
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีดังนี้
๑) การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม
๒) ไม่มีอาจารย์/วิทยากรประจาหน่วย
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ไม่ ส่ ง คนมาอบรมหรื อ ส่ ง มาไม่ ครบตามจ านวนที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรร
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ย ง และได้จัดลาดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยความเสี่ยงด้านโครงการปฏิรูประบบงาน
ต ารวจ ด้ า นการพั ฒนาอาคารสถานที่ ห น่ วยฝึ กอบรม บก.ฝรก. (ศาลายา)
เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ของ ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของ ตร.
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๓. นาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ 2 ไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เอกสารหมายเลข ๓
(0.5 คะแนน) โดยกาหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลด ๓.๑ คาสั่งแต่งตั้ง
ความเสี่ยง (0.5 คะแนน)

คณะกรรมการต่างๆ

บก.ฝรก. ได้นาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 3.2 รายงานผลการเบิกจ่าย
โดยได้กาหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง ดังนี้
๓.๑ บก.ฝรก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นต้น
๓.2 มีการดาเนินกิจกรรม ติดตามเร่งรัด และกาหนดมาตรการทางวินัย
3.3 รายงานผลการเบิก จ่ า ยของ บก.ฝรก. เพื่ อ เป็ น การเร่ ง รั ด การ
เบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
๔. ก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดย เอกสารหมายเลข ๔
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา - แผนบริหารความเสี่ยง
มีการกากับติดตามการดาเนินการ โดยให้รายงานผลการดาเนินการตาม ของ บก.ฝรก.
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
และ ๑๒ เดือน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตาม ด าเนิ น การตามแนวทาง
ปฏิบัติ ฯ การบริหารความ
ห้วงระยะเวลาที่กาหนด
เสี่ ย งประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3
๕. สรุปผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม เอกสารหมายเลข ๕
ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และนาผลลัพธ์ความเสี่ย งเสนอหัวหน้า - รายงานการประชุม
หน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (0.5 คะแนน) และนาข้อเสนอแนะมา บก.ฝรก.เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง ปี ๒๕๖3
ปรับปรุงความเสี่ยงในปีถัดไป
มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยง และผลของการดาเนินการทาให้มี - แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม มีการนาผลความเสี่ยงเสนอ ผบก.ฝรก.เพื่อพิจารณา ปี ๒๕๖4
และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีตอ่ ไป (เอกสารหมายเลข ๕)
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> ๓.51

๔.๐๐

ดี

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
๒. มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
บุคลากรที่ดาเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงาน
ในหน้าที่ตอ่ คนเกินกาลัง เนื่องจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17 การจัดการความรู้
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.อ.อภิสทิ ธิ์ วสุนันท์

1. ร.ต.อ.สุชาติ ทวีพงษ์

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย
1 เรื่องต่อปี
2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕ คะแนน) และ
นามาจัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน)
4. นาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) และนาไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
5. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง
(๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนาไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการ
เช่น แนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น
2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย
๑ เรื่อง เช่น การเก็บกู้วัตถุระเบิด การใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย เป็นต้น
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3. เอกสารหรือหลักฐานการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้ตามขั้นตอนการจัดเก็บความรู้
ของ ก.พ.ร.
4. เอกสารหรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ และจัดเป็น
หมวดหมู่
5. เอกสารหรือหลั กฐานการนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งานและ
นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
6. เอกสารหรือหลักฐานการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
7. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพร่ให้บุคคลในหน่วยงานนาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ เอกสารหมายเลข ๑
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
บก.ฝรก.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข ๑) จัดการความรู้
ซึ่งได้ระบุแนวทางการดาเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้
จัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เรื่อง “ระดับการใช้กาลัง
USE OF FORCE” ซึ่งเป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วย ซึ่งกระจัด
กระจำยอยู่ ใ นตั ว บุ ค คลหรื อ เอกสำร มำพั ฒ นำให้ เ ป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คน
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทังปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการ เอกสารหมายเลข ๒
จัดเก็บองค์ความรู้ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กระบวนการจัดเก็บ
มีการด าเนินการประชุมวางแผนเพื่อดาเนินการจัดการความรู้อย่า ง องค์ความรู้
เป็นระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ ก.พ.ร. (เอสกสารหมายเลข ๒)
ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑. การบ่งชี้ความรู้ มีพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของหน่วย
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง
อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
๒. การสร้ า งและแสวงหาความรู้ มี ก ารสร้ า งความรู้ ใ หม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓. การจั ด ความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ เป็ น การวางโครงสร้ า งความรู้
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนือ้ หาให้สมบูรณ์
๕. การเข้าถึงความรู้ ทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวก โดยการให้สแกน QR Code
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดทาเป็นเอกสาร และถ่ายทอด
ความรู้
๗. เกิดการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ นาความรู้ไปใช้ เกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3. มีก ระบวนการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้
(๐.๕ คะแนน) และนามาจัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน)
คณะกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาความรู้มา
จัดเป็นหมวดหมู่
4. นาความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน)
และนาไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
มีการนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้ในการสอน
ยุ ท ธวิ ธี ห ลั ก สู ต รต่ า งๆ ของ บก.ฝรก. เพื่ อ น าผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นา
ปรับปรุงการจัดการฝึกในคราวต่อไป
5. นาองค์ความรู้ท่ไี ด้จากการจัดเก็บมาจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย 1 เรื่อง (๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
นาไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
น าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด เก็ บ มาจั ด ท าเป็ น เอกสาร และวี ดิ ทั ศ น์
และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนาไปใช้ประโยชน์
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.เป็นหน่วยที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงทาให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาได้ ทั้งในส่วนความรู้ที่ฝังอยู่ในคนที่ได้
จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และความรู้ที่ชัดแจ้ง ที่เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้
โดยการจัดทาเป็นรูปเล่ม
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ตัวบ่งชี้ท่ี 18 การพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ

1. ร.ต.อ.หญิง รมย์ธีรา แซ่โง่ว

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และนา
ข้อมูลจากการสารวจไปวิเคราะห์รว่ มกับบทบาทหน้าที่และตาแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน)
๒. นาผลสรุ ป ความต้ องการในการอบรมของบุ คลากรมาจั ดท าเป็ นแผนพัฒ นาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)
๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจาก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม. ต่อคนต่อปี ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
๔. บุ ค ลากรของหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชม. ต่อคนต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
๕. กากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลลัพ ธ์ จ ากการด าเนิน การ (๐.๕ คะแนน) และพิจ ารณา
นาข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดาเนินงานดียิ่งขึ้น
(๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานการสารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
เช่น แบบสารวจ แบบบันทึก เป็นต้น และผลสารวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล
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๒. เอกสารหรื อหลั กฐานการนาข้ อมู ลการส ารวจไปวิเ คราะห์ ร่ว มกับ บทบาทหน้ า ที่ และ
ตาแหน่งงาน พร้อมสรุปผลเพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๓. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จานวนและบัญ ชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ป ฏิบัติง านจริงและ
ลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากร
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จ านวนและบั ญ ชี รายชื่ อบุ คลากรของหน่ วยศึ กษาอบรม และโครงการหรื อกิ จกรรม
ที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับ
การพัฒนา ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
-

จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม

ที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ยกเว้น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องได้รับการพัฒนา ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
๕. เอกสารหรือหลั กฐานการกากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์การดาเนินการ พร้อมนา
ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ และเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงในปีตอ่ ไป
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. ส ารวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของหน่ วยศึก ษาอบรม เอกสารหมายเลข ๑
(0.5 คะแนน) และนาข้อมู ลจากการส ารวจไปวิเคราะห์ร่วมกั บบทบาท แบบสารวจความต้องการ
หน้าที่และตาแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน)

ในการพัฒนาบุคลากร

บก.ฝรก.ได้ ส ารวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาของบุ ค ลากร
(Training Need) ในหน่ ว ย และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการส ารวจไปวิ เ คราะห์
ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตาแหน่งงานมาสรุปผลขั้นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร และเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำ
ก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร และกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรควำมรู้
ในองค์กร (เอกสำรหมำยเลข ๑)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. นาผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทาเป็น

เอกสารหมายเลข ๑

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)

แบบสารวจความต้องการ

น าผลสรุ ป ความต้ อ งการในการอบรมของบุ ค ลากรมาจั ด ท าเป็ น ในการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงเพื่อพัฒนำตนเองในด้ำนควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ จำกจุดที่อยู่
ไปสู่จุดที่ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
องค์ก ร เพื่อให้บุค ลำกรมีค วำมรู้ขี ด ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในปัจจุบัน ให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึน เป็นกำรพัฒนำจุดอ่อน (weakness) และสร้ำงจุดแข็ง (Strength)
ให้ มีม ำกขึน พร้อ มน ำไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นงำน ให้ส ำมำรถปฏิบั ติง ำนได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน
๓. บุ ค ลากรของหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมได้ รั บ การพั ฒ นาเชิ ง วิ ช าการ หรื อ เอกสารหมายเลข ๓.๑
วิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม. บัญชีรายชื่อบุคลากร
ต่อคนต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษา ในสังกัด บก.ฝรก.
เอกสารหมายเลข ๓.๒
อบรม
จำนวนบุคลำกรของ บก.ฝรก. มีทังสิน ๑๔๕ คน (เอกสำรหมำยเลข ๓.๑) สรุปผลและรายละเอียดการ
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นวิ ช ำกำรและกำรฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 ชม.ต่ อ คนต่ อ ปี ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
จำนวน ๑๓๒ คน (เอกสำรหมำยเลข ๓.๒) คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๐๓

นอกเหนือจากการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ เอกสารหมายเลข ๔.๑
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร บัญชีรายชื่อบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม

ในสังกัด บก.ฝรก.

จำนวนบุคลำกรของ บก.ฝรก. มีทังสิน ๑๔๕ คน (เอกสำรหมำยเลข ๔.๑) เอกสารหมายเลข ๔.๑
ได้ รั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นวิ ช ำกำรและกำรฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 ชม.ต่ อ คนต่ อ ปี สรุปผลและรายละเอียด
จำนวน ๑๓๒ คน (เอกสำรหมำยเลข ๔.๒) คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๐๓

การส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๕. กากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดาเนินการ (๐.๕ คะแนน)

เอกสารหมายเลข ๕

และพิจารณา นาข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และ

รายงานผลการดาเนินงาน

ปรับปรุงเพื่อให้ผลการดาเนินงานดียิ่งขึ้น (๐.๕ คะแนน)
มีการกากับ ติดตามและประเมินผลจากการดาเนินการ และพิจารณา
นาข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานดียงิ่ ขึน้
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทาให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึน้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 19 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ

1. ด.ต.หญิง สุพัณนิดา แสนท้าว

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม
๒. ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์
เชิงประจักษ์
3. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทางาน และ
มีคุณภาพชีวิตดีขึน้ (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข) ไม่นอ้ ยกว่า 4.45 ขึน้ ไป (จากคะแนนเต็ม 7)
4. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน)
5. นาข้อสั่งการของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานในการแสดงวิสัยทัศน์การบริหารหน่วยศึกษาอบรมของผู้บริหารสูงสุด
๒. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประการ
๓. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
๔. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
SAR กองบั ง คั บการฝึ ก อบรมตารวจกลาง ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.25๖3

๑๑๗ | ห น้ า

๕. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
๖. เอกสารหรือหลักฐานการนาข้อสั่งการของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. ผู้บ ริหารสูง สุ ดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัย ทัศน์ใ นการบริหารหน่วย เอกสารหมายเลข ๑
ศึกษาอบรม

เอกสารแสดงความ
มีวสิ ัยทัศน์ของผูบ้ ริหาร

๒. ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน เอกสารหมายเลข ๒
และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์

เอกสารแสดงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริหาร

3. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการ เอกสารหมายเลข ๓
ทางานและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ แบบประเมินความผูกพัน
องค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 4.45 ขึ้นไป ของบุคลากร
(จากคะแนนเต็ม 7)
4. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น และเสนอผูบ้ ริหารสูงสุด

เอกสารหมายเลข ๔

ของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ

เอกสารการสรุปผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ

5. นาข้อสัง่ การของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนา

เอกสารหมายเลข ๕

หน่วยศึกษาอบรม

การนาข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
ไปพัฒนาปรับปรุง
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผูบ้ ริหารมีวสิ ัยทัศน์และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒. บุคลากรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทางานและมีคุณภาพชีวิตดีขนึ้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

1. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร ศรีทองสุข

2. พ.ต.ต.บรรณวัชร ศรีทองสุข

2. ร.ต.อ.เอกราช เทศริต

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ (0.5 คะแนน)
2. จัด ทาแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกากับติดตามการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจาปี (0.5 คะแนน)
3. กาหนดเป้าหมายในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายนั้น (0.5 คะแนน) และนาผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม (0.5 คะแนน)
4. ควบคุม คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เ ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
5. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน)
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
(๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานแนวทางหรือขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการกากับติดตามการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปี
๓. เอกสารหรือหลักฐานการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ พร้อมออกแบบ
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น
๔. เอกสารหรือหลักฐานการนาผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนา
๕. เอกสารหรือหลักฐานในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
๖. มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหรือหลักฐานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
๗. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมา
และการนาผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา เช่น แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการหรือกิจกรรม เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย เอกสารหมายเลข ๑.๑
การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ (0.5 คะแนน) คำสั่งแต่งตังคณะกรรมกำร
บก.ฝรก.ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (เอกสารหมายเลข ๑.๑) ภำยใน
เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก เอกสารหมายเลข ๑.๒
และการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีกำรกำหนดนโยบำย นโยบำยกำรประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ให้สอดรับกับ คุณภำพของ บก.ฝรก.
นโยบายของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑.๓)

เอกสารหมายเลข ๑.๓
นโยบำยกำรประกัน
คุณภำพของ ตร.
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2. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกากับติดตามการดาเนินการ เอกสารหมายเลข ๒
แผนพัฒนำคุณภำพ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี (0.5 คะแนน)
มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามการ กำรศึกษำ
ด าเนิ นการด้า นการประกัน คุณภาพการศึกษาประจาปี โดยการนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
3. กาหนดเป้าหมายในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการ เอกสารหมายเลข ๓
เอกสำรแสดงกำรกำหนด
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น (0.5 คะแนน) และนาผลลัพธ์
ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (0.5 คะแนน)

เป้ำหมำยในกำรดำเนินกำร

ในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายใน
การดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บ รรลุตาม
เป้าหมายนั้น และนาผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม
4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้ เอกสารหมายเลข ๔
เอกสารควบคุมคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
ภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๔) การประเมินคุณภาพ
ดาเนินการควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
5. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดาเนินงานในแต่ละ เอกสารหมายเลข ๕
ตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลา รายงานการประเมินตนเอง
ที่กาหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน)

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่า ยบริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ) จัด ท ารายงานการประเมิ น
ตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ของทุกปี (เอกสารหมายเลข ๕)
โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ม าจั ด ท าเล่ ม รายงานการ
ประเมินตนเอง และมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีด้านงานประกัน
คุณภาพ โดยจัดทาเป็นคู่มือแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายใน ที่ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมพั ฒ นาขึ้ น ใช้ ใ นการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษา รวมถึ ง เป็น แหล่ง อ้า งอิ ง ให้ กับ หน่ วยศึก ษาอบรมหรื อสถาบัน อื่ น
ตลอดจนนาไปเผยแพร่ให้หน่วยอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยได้อัพโหลด
ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วย
๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีท่ีผ่านมาอยู่ใน เอกสารหมายเลข ๖
ระดับดีขึ้นไป (๐.๕ คะแนน) และนาผลการประเมินพร้อมข้อ เสนอแนะ ผลการประเมินคุณภาพ
ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)

การศึกษาจาก สศป.

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึก ษำภำยในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่ำนมำ
(เอกำสำรหมำยเลข ๖) อยู่ใ นระดับ ดี และมีก ำรนำผลกำรประเมิน พร้อ ม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำ ดังนี
๑. นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อพัฒนาผลการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๒. ครู อาจารย์ทาแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนครบทุกวิชาและ
ทุกหลักสูตรที่ตนเองสอน
๓. มี ก ารส ารวจข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ นสต. โดยใช้ แ บบสอบถาม
ออนไลน์ ซึ่ง ประกอบด้ว ย ข้อ มูล ทั่ว ไป วุ ฒิก ารศึก ษา ความสามารถพิ เ ศษ
ประวัติการแพ้ยา/อาหาร บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในเวลาฉุกเฉิน เป็นต้น
๔. มี ก ารเผยแพร่ น วั ต กรรมสื่ อ การสอน ในเรื่ อ งของการเรี ย นรู้
ในสถานการณ์เสมือนจริงไปศูนย์ฝึกอบรมอื่นใน ตร. ตลอดจนมีการนามาใช้
สอนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ใน บก.ฝรก.
๕. มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ปัญหา
ข้อขัดข้อง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และนาผลการประเมิน
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและ ผบก.ฝรก. ในฐานะผู้บริหารของ
หน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาไป
พัฒนาปรับปรุงแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในคราวต่อไป
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๖. จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลห้องสมุดให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่
บุคลากรในหน่ว ยและผู้ศึก ษาอบรม ตลอดจนดาเนิน การ ๕ ส ในห้อ งสมุ ด
เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทาให้บรรยากาศในห้องดีข้ึน
๗. เพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมในแผนการดาเนินงานด้านระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๘. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรมมีการจาแนกรายการอุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึกและลงทะเบียนควบคุมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการจัดทาบัญชี
การขอยืม ขอใช้ อุปกรณ์ครื่องช่วยฝึกทุกประเภทและลงลายมือผู้ขอยืม ขอใช้
และผูอ้ นุญาตอย่างเป็นระบบ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรของหน่ ว ยให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรด ำเนิ น กำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ และให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนเป็นอย่ำงดี
๒. กองบังคับกำรฝึกอบรมตำรวจกลำงมีระบบและกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพที่
ชัดเจน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรปฏิบัติงำนปกติ
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